Hokki Basket - KORIPALLOHOKKI ry – Hokki Basket
Hokki Basket toivottaa lämpimästi tervetulleeksi koriksen pariin!
Haluamme tarjota Teille pienen tietopaketin seuramme toiminnasta.
Seuran toiminta perustuu vapaaehtoiseen talkootyöhön. Rahoitus jakautuu pieniin mainos- ja
sponsorituloihin ja jäseniltä kerättäviin pelaajamaksuihin.
Milloin maksetaan pelaajamaksua?
Jokainen koripalloa harrastava maksaa pelaajamaksua. Seura perii pelaajamaksuja kaksi kertaa
vuodessa, syyskuussa ja tammikuussa. Pelaajamaksu määräytyy pelaajan ikäluokan mukaan.
Pelaajamaksu sisältää myös seuran jäsenmaksun.
Mihin pelaajamaksuista saadut rahat käytetään?
• Pelaajamaksuilla seura vakuuttaa alle 20-vuotiaan pelaajan harjoituksissa, pelimatkoilla ja
otteluissa.
• Seura maksaa Koripalloliitolle sarjaan ilmoittautuneiden joukkueiden osallistumismaksut.
• Muita seuran maksamia kuluja: otteluiden järjestelyistä syntyneitä kuluja, tuomarimaksut,
pöytäkirjat ja postituskuluja, valmentajien kulukorvauksia matkoista, joukkueiden
turnausmaksuja (seura ei maksa pelaajien kisapasseja, jokainen pelaaja maksaa itse
kisapassinsa).
• Seura hankkii ensiapuvälineitä ja palloja.
• Seura järjestää kevätkauden päättäjäiset.

Mitä jos haluan pelata sarjapeleissä?
Kun pelaaja haluaa pelata sarjassa, maksetaan pelaajamaksun lisäksi koripallolisenssi, mikä
maksetaan erikseen Koripalloliitolle ohjeen mukaan. Lisenssinosto tehdään basket.fi:ssä. Maksu
määräytyy syntymävuoden mukaan, ei pelattavan sarjan mukaan! Lisenssin maksun yhteydessä,
järjestelmä luo pelaajalle Sportti id:n, lisenssinumeron. Pelaajalisenssi pitää olla maksettu ennen
kuin pelaaja voi osallistua ensimmäiseen sarjapeliin.
Sarjapelissä jokainen tarvitsee seuran peliasun. Jokainen pelaaja maksaa asusta kertamaksuna
asuvuokran. Asuvuokra on 20 € ja se maksetaan seuran tilille.
Lisäohjeita saat valmentajalta tai joukkuejohtajalta.

Missä vakuutusyhtiössä seuralla on vakuutus?
Hokki Basket vakuuttaa pelaajat Fenniassa. Jos pelaaja loukkaantuu harjoituksissa, pelissä tai
pelimatkalla, valmentaja tai joukkuejohtaja auttaa sinua eteenpäin vakuutusasioissa.
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Seuran pelisäännöt:
Seuran pelisäännöt ovat voimassa harjoituksissa ja peleissä:
• Muistamme hyvät käytöstavat. Kunnioitamme muita pelaajia, vastustajia ja tuomareita.
Käyttäydytään hyvin, otetaan toiset huomioon ja olemme kohteliaita. Edustamme
harjoituksissa ja peleissä seuraamme.
• Kannustamme kavereita ja iloitsemme muiden onnistumisista.
• Emme kiusaa, tai pahoita kenenkään mieltä.
• Olemme sovittuun aikaan paikalla ja pidämme hyvää huolta varusteista.
• Ennen harjoituksia ja pelejä emme syö emmekä juo herkkuja, limua jne.
• Kuuntelemme valmentajaa.
• Ilmoitetaan poissaolosta valmentajalle.
• Harjoituksissa annamme kaikkemme.
Joukkuesäännöt vanhemmille:
• Huolehdimme, että lapsen poissaolot treeneistä ja peleistä ilmoitetaan hyvissä ajoin,
valmentajalle tai joukkuejohtajalle.
• Ilmoitamme myös valmentajalle tai joukkuejohtajalle, jos lapsella on joku treenirajoitus.
• Huolehdimme lapsen hyvästä ravitsemuksesta ennen harjoituksia ja pelejä.
• Kun lapsi ilmoitetaan peleihin vanhemmat vastaavat kyydityksestä pelipaikalle, joko omalla
kyydillä tai kaverin kyydillä. Yleensä joukkue kulkee 3 – 4 henkilöautolla.

Lisää tietoa seurasta ja seuran toiminnasta löydät:
www.hokkibasket.fi
www.facebook.com/hokkibasket
Lisää tietoa saat myös valmentajilta tai joukkuejohtajilta. Yhteystiedot löytyvät seuran kotisivulta.
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